
Dois novos contratos.

co�letam\ o Juventus

I

PORTE PAGO
DR/Se.

-ISR 58 - 161181 II
II

nova geração

Empresários discutem

Código 'do ConsUmidor
( -Ór

'

Preocupados com as conseqüências
que podem surgir a .partir da implantação
do novo Cõdigo de Proteção e Defesa do
Consumidor, que entra em vigor na segun
da-feira, empresários estão debatendo a

Lei àsminucias.
'

.(

ASSINATUIlAS I'

E IIII
ANÚNCIOS
FONE: 72-0363
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Kleinübing
. )

.

assume para,

concretizar Plano

Os diretore's do Juventus conseguiram
fechar contrato com novo reforço, o lateral
Djavan vindo da Paratba. Além disso, o

clube acertou'. com Altivo, do Atlético Mi-
.neiro, e a compra dos passes de Anderson
eDunga.·

'
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Troca de poderes no governo estadual
A partir das 10 horas do' dia:

11 (segunda-feira) o governador
Casildo Maldaner cumpre. um. de ,

seus ·últimos compromissos ãfrente
do Executivo Estadual, inauguran-.
do uma série de obras na micror-.
região do Vaze do Itapocu e, mais

especifieamente.. em Jaraguâ; do
Sul. Nas suas últimas andanças
pelo interior catarinense, con»
cluindo de forma oficial a chamada
"safra \

de obras", o governador
Casildo Maldaner também tem re- .

cebido algumqs vaias de popula
res, especialmente pelo atraso no.

pagamento dos salârios dos servi-,
dores l?úblicos_ estaduais.

.

,

.

As 10 horas do dia 11, o go-
vernador inaugura a rodovia C&-.

rupâ/São Bento (que ainda nãa.
está devidamente conclutda) e, à.i
11 horas, deve i11fugurar o Centro
de Operações da Polteta Militar-;
(uma idéia gerada dentro da, pró':'
pria comunidade jaraguaense, en

tre prefeitura" empresários' e gO
vemo do Estado). Às 12h3Omin, é",
a vez da inauguração da ·também. .

inacabada rodovia'JaraguálPome
rode, onde falta o acostamenio em

'

todo o seu percurso. A festa final
do governador, na microrregião,
culmina com grande churrasco na

Igreja São Marcos, Barra do Rio
�--��__--�----------�'. Cerro� w.__� _

Casildo 'visita
'

.-".," ,

a regiao para
. , .

�,
. maaguraçoes

Escolha o idioma que
você deseja falar
INGLÊS '_ AL�IIÃO
FRANCÊS'
ESPANH,OL
ITALIANO.
Aprendizado 100%
garantido

.

Fone: 72-0294

A partir das 9 horas do dia
15 (sexta-feira) os cazarinenses já .

poderão renovar suas esperanças
por um governo mtus democrático
e voltado definitivamente aos ime-

\. _
resses da maioria da pop�ão.
Esta é a mais .forte promessa do
governador eleito Vilson Kleinü
bing, que assume o cargo no pÓlá
cio Santa Catarina, apõs quatro
aTJOS em 'que 'o PMDB esteve à

. frente do governo Estadual, Com
base no trinômio "Saúde, Instru
ção e Moradia" (o chamado plano
SIM, o governador da União por
Santa Catarina vai herdar também
-alguns sérios problemas estruturais
e, fundamensalmente, financeiros
do Estado..

Independentemerue , dessas
dificuldades, os empresários da

microrregião acreditam na renova

ção Estadual e, inclusive, já se

mobilizaram para realizar grande
excursão até Florianôpolis, não
apenas [J(1Ta' cumprimentar os no

vos governantes, mas para repre
sentar o sentimento de uma classe.

O presttgio do deputado e"futuro
Isecretário de Educação, Paulo Ro
berto Bauer, também vai ser con
firmado durante-a sua posse, às 14
horas, quando centenas- de lide
ranças da microrregião se farão
presentes.

-

� I

\

Escritório de Contabilidade' "

"AgoraeóiDovO��\paramêlbor,serví.lo", tfA Comercial' S/C tida."
-Av. Mil 08011;"", 130 - 2' andar,.. sala 2 - Fone:72·tr.i63-------.Há 47 anos atendendo bem-_

/
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Á,nova
desordem' 'mundlal

o que significa para o e de governos aos grandes pai
Ocidente a decadência do ses, dedicados a abordagens

,
mundo soviético e p abertura das relações internacionais,
de fronteiras do Leste Euro- além de jornalistas e escritores
peu? A Nova Europa ameaça a de vários paises, WorM Me
hegemonia do, capital norte- "dia, segundoBertand Pecque
americano nos patses do cha- rie, coordenador do projeto, é
m.;ldo Terceiro Mundo? O que. um conceito que traduz o de
representa para o Império sejo de expressar "mas fazendo
Americano a perda de espaços com que essas. diferenças sejam
comerciais para o Japão e ou- expressas da mesma forma de

,
tras nações asiáticas?A huma- um ponto a outro do planeta".
nidade, com o fi11J tia Guerra
Fria e o inicio dos conflitos no

Oriente Médio, apressaou não
seus passos em direção à vem-

,

gem nuclear e à explosão de
confrontosmais violentos? É o

qUe tentam responder, ou sim
plesmente analisar, especialis
tas do mundo inteiro no-projeto
World Media. idealizado pelo .

jornalfrancês Libération:

Participam do forumide
debates (impressos em formade artigos e entrevistas con

selheiros dos chefes de Estado

-

-O projeto, veiculado com

o nome A Nova Desordem
Mundial. em /4- 'paises, atra
vés dos seus principais jornais, .

numa tiragem de mais de 3
milhões de. exemplares distri
buidos entre os dias 15 e 31 de
dezembro, concentrou suas

análises nosfatos mais recentes
que marcaram as principais
alterações geopoliticas do pla
neta no pertoda 1989//990. Os
textos de A Nova 'Desordem
Mundial foram escritos por
autores das mais diferentes

ü!eologias e linhas de pensa
mento.

Pode-se dizer que
World Media,é uma idéia ou
sada e que procura oferecer ao
leitor do Brasil uma idéia de
Japão sob a ótica de um euro

peu; uma visão da América do
Norte, através da Interpretaçãa
de um oriental, e assim por
diante, mas sempre por meio de
um mesmo eixo temâtico, que
se propõe tornar evidentes as

diferenças ideológicas, e linhas
analuicas. São exatamente es

ses contrários rque imprimem
à Nova, Desordem Mundial
um sentido de unidade.

,
O projeto, no entanto, dá

prioridade à questão do cha
mado Primeiro Mundo, esta
belece projeções quanto ao

ritmo dos acontecimentos geo
políticos e econômicos que
marcaram as divisas das déca
das de 80 e 90.

ANJ, n'! 40-Jan./91

José Miguel Saliba
Mais UIlJ velho amigo que nos deixa

PorJOSÉ
CASTILHO PINTO

cer estarei regiltrando o fato.
O registro de hoje refere

se ao estimado e velhó amigo Jo
sé Miguel Saliba, de cujo faleci
mento, em 17 de fevereiro último,
vim a saberpelo jornal "Tribuna
da Fronteira", de Rio-Mafra,

. edição de 23/02. O Saliba, para
, MS os íntimos, lâ pelos idos de
1930�31 foi meu colega de çurso

":ginasial no Instituto Rionegrense
de Educação e Cultura, em Rio
Negro, e frequentava uma classe
bem mais adiantada _ do que a

Entre os . meus numerosos

escritos, versando os mais diver
sostemas, que desde /942 venho
divulgando pela imprensa dos 3
"estados desta região sul do Pais,
tenho 37 necrolôgios alguns de

Rio-Mafra, Com este que agora
levo aos leitores completo 38, e

não ficarei só nisto. pois sempre

( que um ente estimado vier a fale-

Bl\Cl\Ni\

I'
II

'\"
.

r
"

-

COM. E REPRES. de IYIAT. de CON.STRUÇAO
'Màdeiras, tijolos, lages pré-moldados, cimento, cal,
portas, janelas, fechaduras, jorros, tudo damelhor

�qumidmJe e com pronta entrega
II

.
.

Rua Bernardo Dornbusch, slnC!, prôximo da Marisol.

Em cada cliente, um novo amigo.

minha, visto que eú era uns 3 ou

4 anos mais novo do que ele, ó
que, no entanto, não impedia a

nossa amizade bem como os fol
guedos próprios da juventude.
'Possuia o Saliba, há muitos
anos, uma grande e bem monta
da casa comercia! narua Felipe
Schmidt, ein Mafra, e todas ,as

vezes que eu visitava essa cidade
batíamos um papo gostoso. no
seu escritório que ficava pegado
com a loja. Faleceu o amigo Jo
sé Miguel Saliba aos 76 anos,
vitima de pertinaz moléstia dei
xando os irmãos Jorge, Felipe,
Antônio, Frederico, Elias e Mi

guel; as irmãs Saide, Maria e
Jamille; a esposa senhora Diva
Saliba e uma filha de nome Mô
nica, esta casada com o Dr. Luiz
Alberto Viezzer, aos quais exter
no as minhas condolências.

E você, estimado amigo
Saliba, que a estas horas está
iluminadopela luz protetora de
Nosso. Senhor, receba o meu

sentido adeus e até o nosso pró
ximo encontro lá nas "alturas ce

lestiais; naquelas imensidões eté
reas onde aparecem, brilham e

se apagam as estrelas.

Jaraguádo Sul, 26/02/91.
José Castilho Pinto
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GOLD 'MACHINI'
COM. E REPRESENTACÀO LTDA •

..
'

I"

Peças p/refrigeração: Linha Doméstica
e Comerciallndustrial.

. '

Rua Albano José Vieira, 760·Fone: 73-0478

GUARA,IIIRIII- BR 280

(Ao lado das Malhas Fruet)

SPÉZIA & CIA� LTDA.
Serraria e Serviços de Trator,

Madeiras para construção e serviços de "

trator com profissonais especialízados. '

R_ João J. Ayroso, 712 - Jaraguá
Esquerdo

.

fone:' _ 72 -0300 - Jaraguá do Sul -'
"

SC

---,.--CORREIO�
ii> c:» ..c»" c»

.
'

I'
Fundado em 10 de maio de 1919.
Diretor: Eugênio Victor Schmõcke] ORT/SC � 729
Jornalista Responsável: Sérgio Homrich ORT/RS 5596,
Repórter: Yvonne A. S. Gonçalves ORT/SC - 219

Dept", Comercial: Jaime Blank ORT/SC": 17
Redação, administração e publicidade: '

"

Rua Marechal Deodoro, 122 - ex. Postal19 - Fones
(0473) 72-0363 e 72-0091 Jaraguá do ser- SC.
Diagramação, Composição e Impressão: Jornal dll Noite.
- Fone (0473) 22-2945 - Blumenau - SC
Revisão: Eliane Marcêlino Pamplona
Associado a Adjori e Abrajori. .

Os
_.
artigos assinados não refletem a opinião do Jornal

Circula na microrregião da ÀMVALI.e em mais 93 cidades
do Estado, do País e do Exterior.

"

/ ,

.

- JARAGUA [)() '-,1 II c,'

Conhecida do Acre aó RS
Furgões simples, isôtermicos,
plâsticos, frigortficos, traües
e carretas de 1.2 e 3 eixos.

Equipamento de refrigeração
. e 3t.!,eixo (truck).'· ,

Fone! 72-1077 - Rua: Dr. Enrlco FermJNf 113 - TeItnt:47"

,Pdgi1Ul2 Jaragll4 do Sul, 09/03 a 15/03/1991.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Gilberto Menel deve deixar
o PFL por desentendimentos

Jaraguã do Sul - o
vereador José Gilberto Me

nel deve se desligar do Par
tido da Frente Liberal dentro
de poucos dias, especial
mente por desentendimentos
'com o seu cunhado e ex-sé
cio Altevir Antônio Fogaça
Júnior que inclusive assumiu

,

a presidência do Partido, em
convenção realizada no do

mingo (dia ,3). Menel não

esconde seus ressentimentos .

com os dirigentes do PFL ja
raguaense e adianta que, a

princípio, deve permanecer
sem partido - a exemplo f da

postura adotada pelo verea

dor Almiro Antunes Faria

Filho, ex-PMDB.

Talvez até por essa sé

rie de problemas, o vereador
José Gilberto Menel tenha

começado o semestre legis-.
lativo bastante alheio às ses

sões ordinárias, onde não

compareceu desde o' início
do ano. Para culminar, Me
nel solicitou nesta semana o

seu afastamento da Câmara
de Vereadores, por um pe
ríodo de 30 dias, justificado
por problemas de saúde. Em,
seu lugar assumiu no dia 4 o

suplente de vereador'Célio
Eisenhut. Vereador abandona sigla

PFL escolhe seus diretórios
Jaraguä do' Sul' -

Militantes e simpatizantes do
Partido da Frente Liberal se
mobilizaram em todo o final
de semana para: atrair o.mä
ximo de filiados, às diversas
convenções municipais ocor
ridas domingo, em todos os

municípios da microrregião
da Amvali.

Em Jaraguá do
Sul, os pefelistas escolhe
ram o advogado AItevir Fo
gaça Junior para a presidên
cia da Comissão Executiva
do Diretório Municipal, que
já manifesta suas pretensões

) de concorrer à Prefeito, nas'
eleições do pröxímo ano. "O
.Partído pretende realizar co
ligações mas, a princípio,
não abre mão da disputa
pelo cargo majoritário",
adianta Fogaça. Ademir .Izi
doro assumiu a vice-presí
dência do PFL" Osvalina
Vargas Rodrigues, a Secre
taria, e o empresário Werner

Schusterc-o cargo de Tesou
reiro.

A. composição da Co
missão Executiva 'do PH..,
em Schroeder, permaneceu
inalterada e o vereador Hil
mar Rubens Hertel reassu
miu o cargo de presidente do
Diretório, igualmente dei
xando' clara sua idéia de
concorrer ao cargo de 'pre
feito no pr6ximo ano. Com
120 filiados no município, o
PFL ainda conta com João
David Lombardi, na vice
presidência; Aleixo Trom
beli, na Secretaria; e Valmor
Pianezzer, na Tesouraria..

O ex-prefeito Zeferino
Kuklinski assumiu também
no domingo a presidência da
comissão executiva do Di-

, ret6rio do PFL, em Massa
randuba, tendo como vice
Alfonso Kreis, secretário, o
vice-prefeito Raímund Zim
dars, e Tesoureiro, o ex-pré-

sidente do diret6rio, Irineu
Stringari. ,"Não descaitamos
uma composição com outros

partidos para as eleições de

92, mas não abrimos mão da
Prefeitura", afirma o pre
feito e delegado do Partido,
Dávio Leu, esperançoso com

a posse do futuro' governa
dor: "Que ele recupere as,
injustiças e discriminações
que o Governo do PMDB

impôs contra as prefeituras
de outros partidos".

Uma campanha de no
vas filiações deve ser incre
mentada em Guaramirim

, pela nova comissão executi
va municipal do PFL, presi-
,dida desde. ontem por Luís,
Pereira e os seguintes mem

bros: Mauro Franz, (vice
presidente), José Américo
Porto (secretário), e tendo
como delegado junto à con-

'yenção regional o vice-pre
feito de Guaramirim, Fran
cisco Schork.

CORREIO�,'\
Il> <> � C>" <»

Udo Wagner preside a Comissão do

Trabalho na Assembléia de SC
Jaraguá do Sul - o deputa

do estadual Udo Wagner (PDS) foi
indicado por seus colegas parlamen
tares para presidir a Comissão de
Trabalho, Administração .e Serviço
Publico da Assembléia Legislativa.
Por esta comissão passam matérias
(projetos de leis e indicações) refe
rentes à política salarial catarinense, à
organização político-administrativa e

à reforma administrativa, tanto apre
'goada pelo governador Vilson Klei

nübing, além das matérias relativas ao
serviçopúblico, em geral.

Além de presidir esta Comis
são, o deputado pedessista também
participa como membro 'de outras
duas comissões: de Finanças e Tribu
tação -tratado sistema financeiro es

tadual, da dívida interna e externa e

de toda a matéria financeira e orça
mentária que der entrada na Casa -, e
da Comissão de Educação, Cultura e

Desporto, que trata da área educacio
nal, desenvolvimento cultural, 'patri
mônio hist6rico, artístico e científico

,

catarinense.

'/

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MASSARANDUBA

ESTADO DE SANTA CATARINA
Gabinete do Prefeito

DECRETO Ne '.11.1

DÁVIO LEU, Prefeito Municipal de Ma.saranduba, Esta
do de Santa Catarina, 110 uso das atrlbulc6es que lhe
slo conferidas pela Leglslaçlo em vigor, DECRETA:

PRORROGA PRAZO PARA RECOLHIMEIITO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

..
Art. 1v - Fica pro17ogado até 2. DE MARÇ0/19.1, o prazo pera reco

lhimento dos seguintes Tributos Munlcl(!!!ls:'
I.P.T.U. -IMPOSTO PREDIAL E TERfUTORIAL URBANO
T.S.U. - TAXA 'DE SERVIÇOS URBANOS
1.5.5. -IMPOSTO SOBRE SeRViÇOS DE QUALQUER NATUREZA
T.L.L.F. - TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇAO E FUNCIONAMENTO
Art. 2v - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publlca-

.

çlo; revogadas as dlsposlç6es em contrário. .

_

.

. PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, EM 14 DE FEVEREIRO DE 1991.

DÁVIO LEU
Prefeito MUnicipal

Publicado no exPediente na data supra

HILÁRIO FRITZKE
Diretor Deptv Admlnl.traçlo

II
II

·PRÉFEITURA MUNICIPAL DE
MASSARANDUBA,

ESTADO DE SANTA CATARINA
Gabinete do Prefeito

LEI JI1I415191

DAvlo LEU, Prefeito �"Iclpal de Mas.aranduba,
Estado de santa. Catarina, no uso lII!. atrlbulç6e. que
lhe slo conferida. pela Leglsljlçlo em vIgOr, faz sabar
a todo. os lI_bltante. cIc!.MunlcJplo que al:lniara Muni
cipal aprovou e ele .anclona a alllll'lnta LEI:

ESTABELECE VEIICIMEIITOS PARA OS N'VEIS DAS CATE.GORIAS
FUNCIONAIS DO QUADRO PERMANENTE DE SERVIDORES POBUCOS
MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA_

Art: 1 v - Ficam estabelecido. novo. V8ncl!ll8ntos para os Nlvel. da. ,

Calegorlas Funcionais do Quadro Permanente, de Servk!ore. Plibllcoa Munlcl
p@ls de Massaranduba, conforme dlllposlD naa tabe". do. Anexos I II X da lei
NV 358/89.

'
"

Art. :zv - A presente lei entrar. em vigor _ contar de 111/FEVEREI-
RO/1991; revoglldas as dl.poslç6es em contr6r1o. '

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, EM 22 QE, FEVEREIRO DE 1"1.

DAVIO LEU
• Prefeito Municipal

Publicada 110 expediente na data SUJll'8
HILARJO FRITZKE

,

/. Diretor Dept!l Admlnl.traçlo

4 �!a'!'!!!!
Ora Y �- G 'T' l Ora. Stela Farraclnl

� .•_ • ogn
Ora. SoIMgeCatllho . PSICOLOGA

FlSIO'f'EfilAUPEUTAS Ora_ SoI.nge Palnl
FQNOAUC>IOLOGIA .

R..W....Merquerdt, 358 próximo
eil Clfnlce Se.. CecßIa.

.

Foné:n-�

Clínica de pequenos e grandes animais, cirurgias,
vacinações, raio .r. internamentos e, boutique, "

R. J(Jinville, 1.178 tem frente ao Sup, Breihaupt)
_j. Fone: 72-3268

Iaraguâ do S�I - SC

CLíNICA VETERINÁRIA
SCHWElTZER

Dr. Waldemar Schweitzer

FARMÁCIA DO ,SESI
, '

Amplas instalações e com La-
boratório de AnálisesClínicas
anexo, para melhor atendi
mento. Av. Mal. Deolloro, S01
(defronte o Colégio SIiD LIIú-

Fone 72.IJS61 ,

FORD ESCORT .

. Emoç�o, ,Tecnologia e 'Agilidade em

qualquer modelo�

1(--1] rdan & C

Jaragu4 do SuJ., 09/03 a 15/03/1991. Pdgina 3
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Atacado e varejo Empresas e consumidores 'são

regidos ·por nova legislaçãoO'presidente da ACIJS,
,

Gilmar Antônio Morem, pre
side ãs 19 horas do dia 14 a

reunião da Região Norte da
Federação das Associações
Comerciais e Industriais de
Santa Catarina, que acontece
no munic(pio de Massaran

duba, no Pavilhão da Fecar-

mandato expiraria em 93. "A
minha chapa está pratica
mente pronta", concluiu.

ços, bem como a reparação
dos danos causados aos con

sumidores, especialmente no

que .concerne 'à saúde ou

quanto a vícios de quantida-
'de e qualidade do produto".
As empresas devem preca
ver-se, por que os consumi
dores terão direito ao cum

primento forçado, a aceitar
outro produto ou até rescin
dir .o contrato, com direito à

restituição das importâncias
pagas com correção monetá
ria, além de indenização por
perdas e danos. Em caso de
atraso nos pagamentos, fica
vedada a exposição do de
vedor a situações vexatórias.

Pelo novo Código de

Defesa do Consumidor será
.crime: omitir dizeres ou si
nais ostensivos sobre peri
culosidade de produtos, nos
invólucros, recipientes, ou

publicidade; fazer publici
dade que induza o consumi
dor a se comportar de forma
prejudicial ou perigosa à sua

saúde ou segurança; utilizar,
na cobrança de dívidas,
ameaça, coação, constran

gimento físico ou m'oral.

Uma nova disciplina
deve reger a partir do dia 11

(segunda-feira) as relações
entre produtores, vendedores
e consumidores. Trata-se do
novo Código de Proteção e

Defesa' do' Consumidor",
bastante questionado e ana
lisado pelas lideranças co

munitárias da microrregião,
nos últimos dias. Em síntese,
a Lei pretende definir direi
tos básicos do consumidor,
com "a garantia da con

quista dos direitos através de
uma justiça mais ágil e ba

rata, destacando-se a inver
são do ônus da prova.

A nova Lei assegura a

qualidade dos bens e servi-

-.-.-.-.-_-

E o proprietário da
Malharia Keko's, em Jaraguâ
do Sul, teve de entregar judi
cialmente mais de 1.500 ca

misetas de sua confecção, que
estavam sendo comercializa
das com as estampasexclusi
vas da. griffe Ellus Indústria e

Comércio, com sede em São
Paulo. A liminar foi concedida
pela juiza Hildemar Mene

guzzi, da 2'! Vara Criminal,
em Jaraguá do Sul

roz.

-.-.-.-'.-:.-

Um encontro técnico é
bastante esclarecedor. Este
foi o objetivo proposto pelos
palestrantes do Seminário
"Impacto do Código de Pro-

.

teção e Defesa do Consumi
dor sobre a Atividade Empre
sariat', ocorrido no dia 6
deste mês. O novo Código
entra em vigor na segunda
feira (dia 11) e deve garantir

,

ao consumidor, como direitos
básicos, "a 'informação ade
quada' sobre os produtos e

serviços; proteção sobre a
, publicidade enganosa", entre.
outros pontos (matéria ao in

do).

Pela análise prévia da Fiese
"o Código criará novas si

tuações nas relações entre

empresal consumidor" com

evidente pressão sobre a

primeira" .

,/

-.-.-.-.-.-

Os, preços de produtos
tabelados pela SUNAB serão

majorados até o final deste
mês, conforme

-

antecipou o

'novo chefe do Departamento
de Abastecimento e Preços,
Ricardo Mesquita. Farinha
de trigo, óleo de soja e mar

garina estão inclutdos nos

reajustes.

Presidente da Telesc visita Vale, para agilizar o Procom
de acertos para a implanta
ção do chamado Programa
de Telecomunicações (pro
com) - convênio entre mu

nicipalidade e iniciativa 'pri
vada. Douglas Mesquita de
ve deixar estas pendências
bem esclarecidas durante o

encontro.

tar com 7.579 terminais e:
para 1993, com 8.306 termi
nais telefônicos. Entretanto,
no dia 2 de janeiro, a Em
presa mandou nova carta, in
formando sua pretensão de
.jnstalar mais 2.500 termi
nais, apenas, até fevereiro.
de 1993, ainda dependendo

Jaraguä do Sul - A

partir das 1,8 horas do dia 11

(segunda-feira), o presidente
da Telesc, Douglas Mesquita
começa a responder a em

presários, representantes do

poder público e comunidade
jaraguaense os motivos dos
constantes problemas' ocor
ridos no sistema de telefonia
do município,' e também as

causas no atraso do' Plano de

Expansão da Empresa para a

microrregião. "De posse de
vários offcios e cartas eq
viados pela própria direção
da Telesc, os empresários
vão reforçar pedidos para a

elevação do número de ter

minais telefônicos para mais
quatro míljelefones - o que
atingiria finalmente a média
estadual de sete telefones

para cada grupo de 100 cata
rinenses.

-.-.-.-.-.-

O presidente do Sindi
cato dos Metalúrgicos, Luiz
Carlos Busana, decidiu colo
car um ponto final na séria
crise interna em que vem se

debatendo a direção da enti

dade, que reúne quase 12 mil
metalúrgicos de Jaraguâ do
Sul: ele marcou uma assem

bléia geral - sem consulta
aos demais diretores - Para o

dia 17 deste mês, quando vai

propor o encerramento do
mandato da atual diretoria.

-.- ..-.-.-.-

Palestra a ser coman

dada pelo coordenador esta
dual do PROCON, Rogério
Ferreira, às 20 horas do dia
14, marca a mobilização que
vem sendo intesificada no

Estado, para a'compreensão
global do "Novo Código de

Defesa do Consumidor". A

palestra acontece no Salão de
Eventos do Centro Esportivo
l'Iunidpal de Massarandu�
ba, e contará com' as presen
ças ,do presidente da FA

CISC, José Suppi e do presi
dente da Associação Comer
cial e Industrial de Massa
randuba, João Soares. Apôs,
ocorre um jantar de confra
ternização.

Pilote sempre equipado.

-.-.-.-.-.-

"Vamos fazer Uma fa
xino", Assim Busana resumiu
sua intenção de mudar o Sin
dicato. E ele já iniciou sua

campanha para tentar chegar
ao cargo de presidente no

vamente através do voto - seu'

, .

Pelas previsoes ante

riormente divulgadas através
da Telesc, até o próximo ano

Jaraguá do Sul poderia con-
�HONDAI Menegotti Motos I�

'. !MFJ FIEDLE� Despachante Restanme
e

Lanchonete
o

Canal

Lanches, Pizzas,
Sorvetes.
Petiscos
e Bebidas.

de
Max Fiedler Filho

VeículO$ com placa final 3
Pagamento IPVA -:- cota única ,28/03/91

Rua Domingos R. da Nova, 316 - Fone: 72-1417

,Jarag�' do Sul - SC

Rua Reinaldo Rau,632
Fone: 72·1599

,

TUBOS SANTA,
HELENA LTDA.FUNILARIA

JARAGUÁ' LTOA. Divisão de concreto (tubos e artefatos de
concreto).

'

IR. Joiiwille. 1.016 � Fone: �-1101
Divisão de Plásticos (tubos de PVC - eletrodutosl

linha esgoto - toooe de poiietilena'msngueira
preta).

R.Bernardo Dornbusch, 858 - Fons: 72-:J02S
Escritório Geral

R Cei. Procópio Gomes, 99 - Fone: 12.()()fJ6

CIIlÍllu eAqwcedor Solar_
R. Felipe Sclrmidt, 279 - Fon«:

72-04411
"

JtlT48ruf doS", - sc
R. CeI PIac6pIo
Gan-.m

I

Jarllguá do Sul, 09/03 II 15/03/1991.
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Apenas seis empresas deixam
.' -

de cumprir leis do "Itapocu"
Jaraguá do Sul - Um

p4blico reduzido de pessoas
'da comunidade da microrre
gião particpou da I! Ava-

_ liação Pública DO Prognuna
de Proteção e Recuperação
Ambiental da' Bacia Hidro-

'gráfica do Rio Itapocu,
ocorrida na noite do dia 5,
no audit6rio do Sindicato
dos Trabalhadores na Indüs- •

tria do Vestuário de Jaraguá
do Sul. I

\
.' O engenheiro-chefe

do Posto Avançado da Fun
dação de Amparo à Tecno
logia e ao Meio Ambiente
(Fatma), Cesar Arenhardt,
informou minuciosamente
todos os passos'obtidos nes

ta primeira etapa do Progra
ma, que foi definido sob
concordância de 42 empre
sas poluidoras do Rio, em

todo o Vale.'
E, pelo menos até ago-

ra, o Programá tem conse

guido sucesso, Das 42 em

presas contatadas pela Fat
ma, apenas 11 não cumpri
ram o cronograma de obfas e

somente seis delas nada fize
ram pela recuperação do
ambiente, embora seus pro
prietários tenham justificado
com detalhes os motivos pe-'
lo não-atendimento das
exigências. Através de sü
des, Cesar colocou aos pre
sentes o relatório feito pela
Fatma, apresentando que a

carga poluidora depositada
no leito do Rio. ltapocu re

presenta o equivalente à uma

população de nada menos de
670 mil pessoas - o número
de habitantes não deve,
atualmente, ultrapassar a

/

150 mil pessoas, na micror
região.

Jaraguá Fabril S/A,
Nanete, Indústria de Roupas

Ltda, Luiz Kienen Bebidas
Ltda, Indústria Teodoro He
dler S/A, Frigocar - Frigorí
fico e Comércio de Carnes -

e Indústria de Artefatos de
Borracha Wolf foram as em

presas autuadas e multadas

pela Fatma, em 20 MVRs,
por descuprimento completo
do cronograma estabelecido
pela Fundaçãó para apresen
tação do memorial ao Licen
ciamento Ambientai e ao

início das obras de implan
tação das suas Estações de
Tratamento de Efluentes. O

Pacan ainda advertiu pubp
camente as empresas Dalmar
Confecções Indústria e

Comércio Ltda, Malhas For
lin Indústria e Comércio
Ltda, Marchitex, Malharia e

Confecções Ltda,. Cortume
Arnoldo Schmidt, e a Me
talúrgica CSM Ltda.

Prosseguem as comemorações em Jºinville
Joiilville +. Uma ce

rimônía cívica marca a partir
das 8 horas deste sábado a

. homenagem mais expressiva
à fundação do município de
Joinville, que comemora

seus 140 anos., O prefeito
Luiz Gomes deve inaugurar
o mastro do Pavilhão Nacio
nal, em 'ato que terá 'a parti
cipação do Coral Sociedade
Cultura Lírica, com regência
do maestro Martinho Kle
mann, tendo como local . a

. Praça da Bandeira. Grande
desfile comemorativo pros
segue logo em seguida, na
Avenida Getúlio Vargas.

Na parte da tarde acon-
'

Celesce agência
I

"funcionai"
'

Jaraguá do Sul- Um
prédio acima de tudo fun
cional; Assim pode ser defi
nida a nova construção, da
Agência da CELE;SC, no

município, que será inaugu
rada oficialmente às 11 ho
ras do dia 12, com a presen
ça do presidente' das Cen
trais catarinenses, Marcos
Wehmuth e do diretor regio
nal, Afonso Carlos Fraiz. Na
sua área de atendimento, o'
prédio dispõe de um espaço
de 370 metros quadrados,
exclusivamente para agili
zação dos serviços.

TÓClos os procedimen
!os da agência passam a ser

informatizados a partir desta
inauguração e a direção da
Celesc escolheu ainda Jara
guá do Sul como o primeiro
município da região norte do
Estado a' ser implantado o

sistema de Caixas Coletoras
de Contas de Energia, um

cofre instalado dentro da
propna agência, que vaiJpossibilitar ao cliente o pa
gamento de sua conta de luz,
sem enfrentar as filas em

bancos.

tece a corrida "Rústica' 9 de
Março", defronte à Igreja
Assembléia de Deus, na

Génílio Vargas (largada) .

Guarani x Cruzeiro e Join
ville x Perdigão marcam o'
futebol, à noite, no ginasio

.

Abel Schulz. A partir das
19h30min o comando da fes
ta fica por conta do "Músi
ville" - o Show do Povo, na
Rua Cidade dos Pilares �

Profípo. Às 21 horas, está
previsto o tão esperado
Concurso Miss Joinville/91,
no Terminal Rodoviário Ur
bano; com show do cantor

Magal. ,

Para . o domingo, as

comemorações continuam

intensas, com o futebol no
Abel Schulz, entre Perdigão
x SER Sadia. Na manhã de
segunda-feira (dia 11) o pre
feito Luiz Gomes inaugurá a

Escola de 12 Grau "Alto
Quiriri", e logo em seguida,
a ampliação da Escola de l2
Grau "Mildau" , na Estrada
Mildau.

À tarde, ele reinau
gura o ambulatório do Rio
Bonito e assina teimo de
comodato entre a Prefeitura
e as Centrais de Abasteci
mento de Santa Catarinapara
instalação de CEASA, em

Joinville. A programação
pelos 140 anos do município
prosseguem a1Ç o dia 25.

Vereador
'Ramos:
no

"__..:l:.ôll����"""""_.J Conema
"-

Ramos integra COMDEMA,
com indicação de Raeder

Os bairros da periferia e o in
terior do município mereceram

atenções especiais da Câmara de Ve
readores de Jaraguá do Sulna sessão
do último dia 04 (segunda-feira). O
vereador Luiz Zonta (PDS) reívindi
cou que a prefeitura execute melho
ramentos nas ruas do Loteamento
Hannemann, Tifa Jararaca, Ribeirão
Grande da Luz e Tifa BJanck. Pede
ainda que seja reformado o pontilhão
da Tifa dos Hungaros;'que a Celesc
reative o sistema de iluminação pú
blica em ruas do interior e que o Sa
mae amplie seus serviços e atenda a

rua 514, uma lateral da rua Bertha
. Weege.

Jaragll4 do Sill, 09/03 a 15/03/1991.

O vereador Ademar Winter
(PMDB) solicitou que a prefeitura
instale um play-ground no Lotea
mento Papp, na Barra do Rio Cerro e

a implantação de uma lombada na rua

Walter Marquardt, imediações da
empresa Loni-Mar. O vereador Bal- '

duino Raulino (PMDB) sugere a pa
vimentação do prolongamento da rua

Bertha Weege, beneficiando a comu

nidade de Jaraguá 99. O presidente da
casa, Heinz Raeder (PL) indicou o ve
reador' José Ramos de Carvalho
'(P�N) como representantedo legisla
tivo no Conselho Municipal de Defe
sa do Meio Ambiente-Codema, O
plenärío aprovou todas as indicações .

CORREIO_
-=» <> -=- c:»" c::»

Em Jaraguá do Sul,
uma terrível doença.

II ainda sem remédio
li . Egon L. Jagnow

o que as pessoas que prezam sua histõria, cos-J

fumes e tradições estão sofrendo ultimamente não dá
para descrever. É que a cidade de Jaraguá do Sul
continua recebendo os seus tetoques modemistas em

sua paisagem num ritmo impiedoso e alucinante.
Em nome do progresso, da modernidade e dos

lucros .da cidade. Parece uma verdadeira "Patôpo
lis" de Walt Disney, onde o "Tio Patinhas" s6 tem

cifrões nos olhos. E o que é pior: estes prédios, na
maioria das vezes, são substiuddos por outros de es

tnaurq e arquitetura bem inferior. São erguidos ver-
'. dadeiros "galpões", que destoam completamente e

não condizem com o grau de desenvotvimento de nos
sa cidade.

O pior de tudo, porém, é que se assiste a tudo
isso passivamente. A não ser "meia dúzia de gatos
pingados", que nada podem contra esse terrtvel "vi- .

rus' que assola nossa cidade, ninguém mais age para
coibir esses crimes contra a histôria jaraguaense. Na
da sefazpara debelar esse mal.

É necessário, por isso, perguntar: Onde estão os
jaraguaenses "da gema"? O que fazem para preser
var sua histôria? Parece até que estão anestesiados
pelo falso progresso, a ponto de não sentirem que
suas raizes estão sendo, cortadas uma a uma. Ou será
que também sâ conseguem ver cifrões à suafrente?
E o poder público o que jaz? Se s� quisesse hoje

impedir a demolição de qualquerprédio histôrico; que
amparo legal se teria? Impedir sua demolição ... sõ
contando com o bom senso de quem o faria. E como

esse parece faltar, fica diftcil, NãO estaria na hora de
a Câmara de vereadores legislar nesse sentido, prote
gendo o que ainda restou de nosso passado histôrico,

\ dando. condições legais ao Executivo de impedir esse
vandalismo? Onde estão nossos representantes e o

que fazem nesse sentido?
E aqueles que acham que se está exegerando,

,

por favor, visitem o Museu MunicipallJmflio da Silva
e observem a exposição fotográfica. Certamente, com
seus prõprios olhos constatarão o que aqui se está de
nunciando. E esse massacre contra a histôria jara
guaense não vem de hoje, já é coisa velha. O que,'
porém, não dápara entender é a falta de providências
para coibir essa destruição. Nada se fez no passado,
nada.se faz no presente.

E se alguém acha que é exagero preservar ve
lhos casarios no centro da cidade, que dê um passeio
pelas cidades da Europa. Ou se não puder, que visite
'àlgumas cidades brasileiras onde '.se faz o mesmo. E
certamente se convecerá que o passado e o presente,'
o antigo e o moderno podem conviver harmoniosa
mente. E veráainda que, para progredir, não épreci
so destruir.

Que cartão de visita, que preservação de nossa

memória histõrica seria se tivessemos preservado o
'

. que havia na ruas Av. Mal. Floriano Peixoto, R.
Pres. EpitâcioPessoa.,Cei. Emüio C. Jourdan, parte
da Av. Getúlio Vargas e a ponte metálica sobre oRio
Itapoeu! E teria isso atrapalhado nosso progresso?

Bem, isso virou cinza do passado. E não adianta
sonhar sobre cinzas. É preciso tentar salvar o que
ainda resta. E se o pensamento é esse, então está na
hora de acordar. Pois, essa doença, que poderiamos
chamar de "stndrome doprogresso", está roendo va
garosamente, mas persistente, nossas ratzes histôri
caso Está na hora de combater, e extirpar esse 'mal.
Caso contrário seremos tido pela histõria como omis
sos e pelos nossasfilhos aponiados como negligentes.

[,
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naugurada em janeiro deste ano, a agencia de passagens
Varig está indo "de vento em popa", em Jaraguá do Sul. Com
sofisticoda sede e contando com atendimento profissional de
Uma equipe seleta, a Varig Passagens deve ser oficialmente
inaugurada nos próximos dias, restando apenas a confirmação '

da, data 'pela diretoria regional da Empresa. Os escritórios da
agencia permanecem abertos em horário comercial,' na Mare-
chalDeodoro.iHõ, 2� andar.

'

I'

Pureemoçêo

§J�§JêI§l21
I \

,

Felicidades à união do doutorLuiz
de Souza e senhora Paula Mey de Sou
za, que festejam suas Bodas de Ouro no

próximo dia 16 de março, Assinantes

antigos .do Correio do Povo, ambos
residiram muitos anos em Jaraguâ do
Sul e agora curtem as-belezas da cidade

111f.lravilhosa, Rio de Janeiro.

-

uitasfelicidadés, e o desejo de que esta data se repitapormui
tos anos, à senhora Maria Gonçalves Voigt, que aniversaria amanhã

, (dia lO). Embora esteja preparando delicioso almoço e café aos fi
, lhos, a aniversariante deve receber uma homenagem inesperada, com
a,vinda de muitosparentes de Blumenau .:

I

I:

A sua eleg4nc1a
começa,por
fora.
VIsta

RESTAURANTE
E

LANCHONETE

- - - - - - - - -

............

. Muitas felicidades, muitos anos de
vida. aos aniversariantes da semana, a'

quem a coluna presta as mais sinceras
homenagens: senhores Victor Freigang
(81 anos), Julio Carlos Ferreira; e se-

/

nhora WaltraudSimon (dia 9); senhoras
Alzira Nagel· e Cacilda Menegotti
Schünke e senhor Nelson Pereira (dia

, 1 '

,

10); senhores Niva140 Bauer, Renato
Tomaselli e senhora Ivete Stulzer da Sil
va (dia 11); DdrionDecleverson Anacle
to, Helmuth Neitzel, Alaise Fátima Papp
e Roger Muniz (dia 12); Rodrigo Nico
luzzi, Jorge Ersching, Paulo Carlos
Hoeft, Bento Nunes, Elfonso Schramm,
e a garota Vivian SchmõkelBuerger, em
Curitiba (dia 13); senhoraAdalzira Bar
reto de Azevedo, Anastácia Stulzer, e

Ivone Voigt (dia 14); e Eliane Reimer,
Salim JoséDequech (Guaramirim), Fa
bio Müller, Irani Manske e Dulceli

, Fronceschi..

Parabéns sinceros ao me

nino Cesar Furlan Hille, filho
de Hilário e Beatriz Hille, que
completa seus. cinco bem vividas
anos no prâximo dia 13 deste
meso

A melhor comida
caseira da cidade de
segunda a sábado
R. Max Wilhelm
próximo a ponte
Abdon Batista" Proclamas deCasamentos

u

I,

Moda Sempre'
.(ietúlio Vargas, SS

MARGOT ADEuA GRUBBA
LEHMANN, Oficial-do Registro Ci
vil dó 1'2 Distrito da Comarca de

Jàraguâ do Sul, Estado de Santa
,

Catarina, Brasil.faz saber que com-
pareceram em Çartôrio exibindo os

documentos exigidos pela lei, a fim
de habilitarem para casar, os se-

guintes:
.

.ger.
Ela, brasileira, solteira, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliada e residente
em' Nereu Ramos neste distrito, filha de
Alberto Becker e HerdaMilbratz Becker.

GuaralDlrlm. neste Estado.
'. LINO VENTURI e ROSA )tISEWS
KI

Ele, brasileiro, solteiro, comer
ciante, natural de Guaramirim, neste Es
tado, domiciliado e residente na Rua

,

Athanasio Rosa, 178, em Guaramirim,
neste Estado" filho de Antonio Venturí e
Adelina Ana Reinert Venturi.

,

Ela, brasileira) solteira, industriá
ria, natural deMaripa - Palotína, Paraná,
domiciliada e residente em Tifa 'dos Pe
reiras, neste distrito, filha de José Bi
sewskie Lucia Besen Bisewski.

EDITAL NI 17.608 de 27-02-1991
• IlJRAHIM MAHMUD ABUBAß e

MARCIAROSANIKRAUSE
Ele, brasileiro, solteiro" comer-

'

ciante, natural de Urubici, neste Estado,
domiciliado e residente na Av. Mârechal
Deodoro, 903, apto. 205, nesta cidade,
filho de Fayes Ibrahim -Mahmud' Abu
Bakr eMaria Marlene Rocha Bakr,

'

Ela, brasileira, solteira, do lar,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente na Rna Ferdinando Pradi, 426,
nesta cidade, filha de Marcos Krauser e
Maria Arlete Krauser.

'

ÓTICA
HE·RTEL, EDITAL NI 17.611 de 28-02-1991

.. MAURO RONCHI e DULClNÉIA
KElU

Ele, brasileiro; solteiro, auxiliar
de escritório, natural de Massaranduba,
neste Estado, domiciliado e residente na

EDITAL NI 17.609 de 27-02-1991
Rua 25 de Julho, 1.485, em Vila Nova,
nesta cidade,.fiIho de Benedicto Bemar

• GILMAR SCHÜNKE e SIMONE, do Ronchi e vilma Tomelin Ronchi.
, STRELOW Ela, brasileira, solteira, operária,

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador; natural de São Bento do Sul, neste Esta-
natural de Jara.ÇUá dó Sul, domiciliado e

'

do, domiciliada e residente naRuaErwi
residente em RIO Cêrro I, neste distrito,

,
no Menegottí, 922, nesta cidade, filha de

filho de Herrich Schänke e Ela Meier Herbert Keil e Laurita Keil. I

Schünke.
Ela, brasileira, solteira, costurei.

ra, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada,
e residente em Rio Cêrro II, neste distri
to, filha deRolando Strelow e Ema Kõpp
Strelow.

,:91JA��Il!N:1:J!J 2�Q�11:1 e

'

ELAlNECJu$TINA NUNES
Ele, brasileiro, solteiro, cabelei

reiro, natural de Nova Cantu, Paranä,
domiciliado e residente na Rua 'Joaquim
Francisco de Paula, 1.349, nesta cidade,
filho de PedroPinheiro da Silva e Tereza
Castro da Silva.

.

Ela, brasileira, solteira, do lar,
natural de Canoinhas, neste Estado, do
miciI).!KIa.e residente na Rua Joaquim
FranCISCO de Paula, 1.349, nesta cidade,
filha de .Altair Paulo Nunes e Santilia
Nunes. .

Vestindo Gerações'
:

1
'

PONTIFíCIA
I'NI\'ERSIOAI)E CATÓLICA
DO PARANÁ
Hospital Cajurú

Postos de Vendtu
Av. Ma/. Deodoro;

1.085
RuaReinoldàRau,

530
Fone: 72-3311

RELOJOARIA
Definaivameme confirmado paro

Ma"aclcech, o Concurso Miss Jaràgud
Várias reuniões já foram realizadas entre

,a Secet: As, inscrições continuam abe
, exigência feita é de que as candidatas
o dia 27'de abril, quando acontece e_mJ,
ta Catarina. "Ati" lembra que as cola
caminharem-suas candidatas sempre
roupas e calçados para o Concurso se

toda a produção da beleza, A vencedora
raguâ, Jane Lennert (foto).

'

* Laboratório ótico
especializado
* Há mais de 50 anos
atendendo você
* Precisão e qualidade.
Av: Getúlio Vargas, 15
Fone: 72-1889

'

"

gJ-t'. r�, $m-n$�,
. CRM PR 10,600
, Cirurgia Cardlaca

AVENIDA EDITAL N.17.607 de 26-02-1991

;E�2&IIIAR -KRÜ�ER ti DORIS

Ele, brasileiro, solteiro, o�rário,
natural de Jara� do Sul" domiciliado e
residente emRIO da Luz 11, neste distrito,
filho de AI1?-0 Krüger � Ladi Koch KfÜ-

Epara que chegue ao conhecimen
to de todos, mandei passar o pre
sente Edital, que serápublicado pe
la imprensa e em Cartório, onde
será afixado durante 15 dias. '

�'

CARDIOPAR
Av, São Joséc, 738 .

'

Ca;uru
Fone: (041) 362"1100 • Ramal 154

, 8O,OSO " Curitiba PR

EDITAL NI 17.610 de 27-02-1991
C6p" recebida do CIIrNrlo de

t�ltJt/� MÀUIJ\S LTDÂ. \�a""
'

_. .

"

. '�� ...., Gl\ao e;Uatt,"La.", '.\ ,: ".\.,;

,

,er,�. "

Feliz Páscoa, com jóias, relógios e
presentes

de ( 'I '

'LANZNASTER, Malhas para confecção ,

,I
, _Moda infanto-juvenU para realç�r elegi'ncia
de seus filhos. Um carinho especial para o

seu bom gosto.

Mal. Deodoro, 819 - JáFaguá do Sul-
SC

"

"

,

agora com novo horário para melhor,
,

atendê-Io das 8 às 12h e das 13h30min
às 18h,

Av. Mal. Deodoro, 391 - fone: 72-1667

Porcetenes Schmidt, Cristais, Inox e Artigos p/Decoração

AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, 183
GALERIADOM FRANCISCO - SALA oi

A preferência dos jovens todos
os fins de semana BR-280 KM,

,

58:_ Guarall1irim
'

Mo/eton, moletinho, malha mereerizada e
,

, ,coton lycra.
Rua Walter Marquardt, 102 - Fone 72-11099

Jaraguá doSul- SC
'

. '

"

VIAÇÃO,
CANARINH'O

Há '20 anos transportando
os àttítices'·do, nosso progresso. ,

AV. MÁL. DEODoRO DA FONSECA, �1,- ,FONE 7.2-1422A RO:UPA INFANTIL
,)
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MENEOOTTI VEíCULOS
J.5 'Anos de Vol kswagen do seu dia-a-dia'. -

___-CORREIO-,---------------- PUBLICIDADE
� <> ,.-c:»" c::»

t,

, (

Há quänze anos, em ,10 de março de 1976,
nascia o'ficialmente a MENE®TTI VEíCULOS.

�' ,,'

,

::' '�.' A fe'sta;.: de seus quinze ",.��� ,),.":'.
"

._' ....:.;�. ."-
",

• '(o ". �:.: ...••,.; ...�,

é 'um marco no �êsenvolVJ.ment'o da' empresa
I

'

" .

, -

atraves da qualidade ,e das relaçoes.

, '

nesses .tempos de' desafios,,

,

ngjJ.iã'taã> d,e '

. " ' .- -o-,___,,;,.-�

O suoeeao que a'MENEGOTTI VEíCULOS àl.c�çou" ,

.

\

aeua

e princip

dess� ,comuri;j.dél�� . U. ,.:º seu presente

,

"

com os seus cl.ientes rumo'a

novos desafios.

10 de março,1991 , A Diretoria.

, PRW' , I

, Pdgina 8 JaragJU1 do Sul, 09/03 a 15/03/1991.
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Com oapoio da comunidade
Copern está automatizado
Jaraguä do Sul - A

partir de segunda-feira (dia
11) quem discar o número
190 para chamar a Polícia
Militar. vai colocar em ação
o Centro de Operações Poli-
\ cial Militar automatizado.
Ao dar entrada no Copom, á
ligação é imediatamente
identificada e em menos de
30 segundos ap6s iniciado o

atendimento telefônico, o

policial militar de serviço já
.estâ em condições de acio
nar uma patrulha para pres
tar o auxílio solicitado. Mas
trote não vale. O Sistema

Copom possui um Identifi
cador do Assinante cham
dor, um equipamento que
permite a identificação de

todas as chamadas, inclusive
às

.

realizadas ,por. telefone

público.
O Sistema Copom

marca um novo padrão de

qualidade na prestação de

serviço à comunidade jara
&uaense. Vai reduzir o tem

po de espera, espaço de

tempo entre a chamada e a

ohegada da patrulha ao local
da ocorrência, padronizar
formas de ação, apoio e

orientação às patrulhas poli
ciais, facilitar o atendimento
ao público através da cen

tralização das chamadas 190
e da descentralização . das
patrulhas, além de criar ban
cos de dados informatizados,'
com registro, processamento

. e recuperação imediata de

infomiações, reduzir as

chamadas falsas e ainda ra

cionalizar, coordenar e con

trolar o uso da infraestrutura
disponível.

A instalação do Siste
ma Copom só foi possível
graças ao empenho do Co
mando da Polícia Militar e

da contribuição recebida da
comunidade jaraguaense,
através da Associação Co
mercial e Industrial, da Pre
feitura Municipal e do Clube
de Diretores Lojistas, que
contribuíram com 25% do
custo total do projeto, hoje
estimado em Cr$ 40 mi
lhões.

Cinco novos cursos no Senai
. Jaraguá do Sul -

Com intenção de dotar as

empresas de noções relativas
às técnicas de integração,
ensino, relações humanas,
racionalização e liderança de
reuniões, visando 'desenvol
ver potencialidades aos seus

colaboradores, o Centro .de
Treinamento do SENAI, em
Jaraguá do Sul, implanta a

partir do dia 18 oeste mês,

eiNE
JARAGuÁ LTOA

R. Cei. Emflio C. Jordan, 103;
Fone:72-3800
FILME: .

O Rei dos Kickboxers
-cl Loren Avedon, Billy Blanks
e Richard JaeckeI. Direção: Lu
cas Lowe. EUA, 1990.93 mino
Um ágil agente da PoIfcia Se
creta Nova-Iorquina é mandado
para a Tailândia para acabar
com os filmes de lutas que aca

bam provocando, na realidade, a
morte dos lutadores derrotados.
-Muita ação e aventura.

SÁBADO - 09.03.91 .:. 20: 15hs
- O Rei dos Kickboxers (14
anos) - 22:00 hs - Filme Erótico
(18 anos).
DOMINGO - 10.03.91
20: 15hs - O Rei dos Kickboxers
(14 anos)
SEGUNDA - 11.03.91 -

20:15hs - O Rei dos Kickboxers
{14 anos)
TERÇA - 12.03.91 - 20:15hs
O Rei dos Kickboxers (14 anos)

. QUARTA -13.03.91-20:15hs
- O Rei dos Kickboxers (14
anos)
QUINTA - 14.03.91 - 20:'l5hs
- Filme Erótico (18 anos)

uma série de ClOCO cursos:

Integração de Novos Em
pregados, com 10 horas/au
la, entre os dia 18 e 23' de
m�ÇO; Ensino Correto de

.

um Trabalho (lOhoras/aula),
entre os dias 15 e 19 de
abril; Relações Humanas no

Trabalho (lO horas/aula),
entre 20 e 24 de maio; Ra
cionalização do Trabalho
(15 horas/aula), de 5 a 9 de .

a�osto; e Liderança .de Reu
niões (com 15 horas/aula),
entre os dias 2 a 6 de setern
bro. Todos os cutsos serão
ministrados nós horários
compreendidos entre 8h e 11
horas.

Os cursos oferecidos
pelo Senai destinam-se á su

pervisores, gerentes, chefes
de departamentos, mestres,
monitores, líderes' e cada
turma tem o número limitado

de 12 vagas. As' inscrições
podem ser feitas até o dia 13
deste mês, no SENAI/JS,
com a professora Marly ou

com o professor Sasso, pelo
telefone 72-0722. Os cursos

são totalmente gratuitos, e

os alunos ainda receberão
farto material didático. Ao
final do .programa dos currí
culos, o aluno recebe um

certificado, se obtiver 80%
de freqüência, no mínimo.

"Modelagem Infantil"
é o título do cuso que' inicia
nesta segunda-feira (dia 11),
no Senai, em duas turmas e,

nos três turnos, com vagas
limitadas, e o Serviço ainda
coloca à disposição o curso
"Mecânico de Máquina de
Costura", que inicia dia 25
deste mês e prossegue até o

dia 19 de abril - inscrições
até o dia 22.

ASSOCIAÇÃO DOS CLUBES E SOCIEDADES
DE CAÇA E TIRO DO VALE DO ITAPOCU
Avenida Getúlio Vargas, 503 - Fone: 12-0888 ,

,
89.250 - JARAGUÁ DO SUL - SC

EDITALDECONVOCAÇÁO
. Ficam convocados todos os presidentes de Clubes e Sociedades fi

liados a ASSOCIAÇAO DOS CLUBES E SOCIEDADES DE. CAÇA E
TIRO DO VALE' DO ITAPOCU, a se fazerem presente na ASSEM
BLÉIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se no dia 15 de mai"ço/91 às
1'9:30 hs em I! Convocação ou 20:00 hs em 2! Convocação com qualquer
número de filiados.
Local: Parque e Eventos=- Pavilhão A, para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia:

.

I! Prestação de Contas de 1990.
2! Eleição da Nova Diretoria .

3! Assuntos Diversos.
Jaraguá do Sul, 25 de fevereiro de 1.991

GILMAR HORNBURG
-Presidente -_

CORREIO_
� <> JIIF» «>" C>

I'

Até O dia 23 cursode
aperfeiçoamento da AJRH

Humanos, Cargos e Salá
rios e ou Administração \

de Pessoal, O' curso será
ministrado pela professo
ra Elisabeth Hass, forma
da em Direito, com pós
graduação em Adminis
tração de Recursos Hu
manos. Elisabeth é ge
rente de RH na Marisol
S/A, Indústria do Vestuá
rio e presidente da AJA
RH. Outro ministrante é o
professor Jair Pasquali,
chefe de Cargos e Salá
rios da .Marisól e vice-di
retor da APERJ. O curso

prossegue até o dia 23
deste mês, a um custo de
Cr$ 20 mil por pessoa. As
inscrições podem ser fei
tas pelo telefone 72-0233
- .Rarnal 246, até terça
feira (dia 12).

Jaraguä do Sol
A partir do dia 15 deste
mês, a Associação Jara
guaense . de Recursos
Humanos estará promo
vendo o curso "Adminis
tração de Cargos e Salá
rios como Incentivo à
Produtividade", com ob
jetivo específico de um"a-

.

profundamento técnico:
considerando a realidade
de Jaraguä do Sul, ao fi
nal deste curso os partici
parites possuirão eonhe
cu.i, "'!s dos diversos
sistemas possíveis para a

adoção de uma política de

'cargos e salários compa
tível com porte de suá
empresa", segundo diz o

release.
, Destinado aos pro

fissionais de Recursos

/

Jaraguá do sul (SC), 01 de março de 1991.

HILBEKTO FRllZKE
-.... PRESIDENTE

COOPERATIV1\ AGRÍCOLA
MISTA ITAJ,ARA LTDA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

De acordo com o art. 25 do Estatuto Social ficam oon

vocados os senhores associados, em pleno gozo de seus

direitos, para a Assembléia Geral Ordinária, a ser

realizada no dia 16 de março de 1991, no Salão SãO
João, sito a' Estrada Itapocuzinho, S/N'2, Jaraguá do
Sul - sc. Em primeira convocação com o minimo de
2/3 (dois terços) de seus associados às OBh, em segun
da convocação com o minimo da, metade mais um de
seus associados às, 09h, em terceira e última convoca

ção, com a presença de no mtnimo 10 (dez) associados
às IOh, na qual havendo número legal, será discutida a
-seguinte:

ORDEMDODIA
\1 - Prestação' de contas dos ârgãos de Adminis

tração e Fiscai, pelo relatório da Diretoria, Parecer do
Conselho Fiscal, Balanço Geral com a Demonstração
das Sobras e Perdas; .

2 - Destinar o resultado do Exerctcio;
3 - Eleição do Conselho Fiscal;
4 - 'Fixaçâo do Prô-labore ao Presidente a Cé-

dula de Presença;
5 - Autorizar a Operar com terceiros;
6 - Autorizar a aplicar parcelá do FATES;
7 - Autorizar Financiamento de Custeio para

aquisição de adubos, herbicidas e sementes;
.8 ,Assuntos Gerais.

AVISO: Para efeito de cálculo de "Quorum" a Coope
rativa é composta por 215 associados. Outrossim; avi
samos aos associados que os documentos relativos ao

exerctcio de 1990, referidos no art. 5'1, item I, letra
.

"F" do Estatuto Social, encontram-se à disposição na
.

sede'da Cooperativa.
.

Pa,. manter sua boa forma� com todas' as qualidades do leite, chegou Sant'AnaDietl!otalmente
esterilizado e desnatado, tem durabilidade de até 6 meses, mesmo fora da geladeira. Você

encontra Sant'Ana Diet em prdtica garrafa de 1litro, comó os �Ihores similares europeus •••

Lel_ Sant'Ana Dlet: Garante a qualidade sem as,dispenúveis gordurlnhasl
.

.IortJ&lI4 do Sul, 09/03 a 15/03/1991. P4gi1Ul9
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Imobiliárie Jardim
Jaraguá Ltda.

Rua Reinoldo Rau, 585,- 89250 - JARA·
GUÁ 00 SUL - SANTA CATARíNA

"

FONE: '(0473) 72-0768'- CRECI 572.J

VENDE
,

CASA DE ALVENARIA cl148m2, Vila Baependi. '

,

CASA DEALVENARIA c/170m2, V. Nova-Pzfinanciada.
CASA DE ALVENARIA c/200m;, em Schroeder.
CASA DE ACVENARIA c1220m ,centro.
,CASA DE A�VENARIA c/250m2, terreno c/1.400m2.
SALA c/40m ,centro.

-

,

APARTAMENTO c/70m2 centro,
'

APARTAMENTO c/268m'2, centro'.
'

APARTAMENTO c/200m2., centro.
APARTAMENTO cl19Om2 , centro.
APARTAMENTO c/150m2, centro.
APARTAMENTO c/i35m2; centro.
APARTAMENTO c/108m2, centro.
APARTAMENTO�/102m2, centro.TERRENO c/42Oin ,Ilha da Figueira.,
TERRENO c/45Om;, Vila Nova.
TERRENO c/500m ,centro.
TERRENO cll5x35m, Vila Baependi.
TERRENO c/15x26m, próximo. ao Doering.
TERRENO c/28x18m, Vila Baependi,
TERRENO c/15x6� Jaraguä Esquerdo. '

TERRENO c/I.211m ,R. João Planinchek.
TERRENO <;/2.66Om2, Barra do Rio Cerro.
SlTIO c/58.000m2, Rio da Luz, Cr$ 3.000,00

•• AGORA PLACAS E PAINßIS"
FONE 72-0768

'

,

I

, l J

INTERIMÓVEIS
Intermediária de
Imóveis Ltda.

R. João Piccoli, 104 -, Fone
72·2117
Jaraguá do Sul """" SC -

VENDE , CRECI091....., ,

CASA DE, ÀLVENARIA '- com 190m2, terreno com,

370m2, situada na Vila Nova. , '

CASA DE ALVENARIA - com 200m2, terreno com

'420m2, situada à Rua José Emmenndoefer, em frente a Apae.
CASA DE, �LVENARIA - com 35Qm2, terreno com
900m2, com piscína, situada à R]Ja Cabo Harry Hadlich, '

CASA MISTA - com 100m2, terreno com 560m2, situada à
Rua Campo Alegre n2 135 na Ilha da Figueira.

"

TERIt,ENO - com 420m� situado em Nereu Ramos.
TERltENO _;' COm 435m�, com urna meia água de 40m2, si-
tuado na Rua Richardt Piski. '

TERRENO - com 1.968m2, situado na Rua Venâncio da Sil-
va Porto. , ALUGA

'

TELEFONES COMERCIAIS.

���A%"COM�RCIAIS EM VÁRIOS PONTOS DA CIPA-

PERMUTA
APARTAMENTO EM JARAGUÁ COM APARTAMENTO?

EM JOINVILLE.
'

�
ENGETEC
\)

ENGETEC'
, Engenharia e

Tecnologia da
Cons trução L tda

Coastrutora: . 'mobiliária: .

Cálculo Estrutural Compra Venda. Avatração
Projetos CiVIS LOC<.H;a\l e l ntermediacão
Execução de ImÓvel�

Rua ca. Procõpio Gomes de Oliveira, nq 285 - Fone:
72-2679 J.r�guá do Sul, - SC - r.REA ,2264 - CRECI 934-J

VENDE:' ,
,I

Terreno c/2.000,OOm2 em Guaramirim na Rua 28 de Agosto
(centro) e/casa de alveparia.Dois terrenos c1700m (esquina) ria Ilha dá Figueira (em fren-
te a RD � Malhas). "

Sala Comercial- (22 andar) - Av. Marechal Deodoro.
Casa Mista em terreno de esquina (frente ao Colégio Holando
Gonçalves) na Figueira.

'

Casa Mista - Vila Lenzi.
Apto. Edf. Jorveli=- suite, 2 quartos cll68,OOm21Apto. Edf. Jaraguá - suíte, 2 quartos c/l70,QOin '

,

Apto. Edf. Chiodini -

'

Aptos. Edf. Maraj6 - 2 quartos, dependências e garagem.
Apto. Edf. Carvalho.
Terreno (429,OOm2) à urna-quadra do Juventus.
Terreno (lO:000m2) ao lado da WEG 'II.
Casa Alvenaria>- Vila Nova.
Casá Alvenaria - (centro).
Lote na Ilha da Figueira.
ALUGA:
.Casa de.Alvenaria, próxima ao Hospital Jaraguã.
Salas - Rua José Emmendoerfer.
Sala Comercial=- Rua Walter Marquardt.
Sala Comercial- final da Bernardo Dornbusch.
Casa de Madeira c/2 quartos, próximo à faculdade.
Casa de Alvenaria cl2 quartos - ruaWalter Marquardt,
Apto. de I quarto � rua Walter,Marquardt. ,

Apto. - Mal. Deodoro. "

Cor Imóveis.
"""I...,,,,,

Jarag,uá
Ctda.

Compra - \ enda - I otcamento t' +dmuustraçoo de {moveis
CGCMF: 78 659 544 0001-92 - Creci 852-1
Av, Mal. Oeodoro. 141 - Fone, 72-2010

./
VENDE:

I,

-Casa'de alvenaria com 138 00nj, na rua Marina FructUf.Jsq.
- Casa de alvenaria com I JO,OrJrr(:, terreno 'de 1.800,OOrrt,
na rua Campo Alegre, ,

'

- Casa de atvenaria com ico.co«, na nta Acre.
-CÇlSa de alvenaria com 147,OOnI, nó ma Euzêbio Depoy
- Mercearia I? açougue cpm estoque.

'

_

- Lote comáreq de 582,90ni, na rua Goiás, aceita-se carro
em negócio e estuda-se condiçõá: .

- Terreno com T.080,oOni, nä lateral da rua Bernado Don-
rbusch, pe110 40 ferro Velho,Spézia. .

- Terreno com.f5:00Q,OOJrf, na rua Bom Pastor, Schroeder,
estuda-seCQiUl(çp{s.'

-

,

..: Telefe"e residenciâl. , •

- LOTl:,'AMENTO SANTO ANTONIO lEMOS A VENDA.

ALUGUEL:

- Temos tI disposição de clientes, diversas imõveis, tanto ca

sas, apartamentos como StIÚJs comerciais, para locação, si-,
tuadosem diferentes pontos da cidade.

EDITAL

ÁUREA MÜllER GRUBBA, Tabeliã e Oficia/de
Tttulos da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

'

Faz saber a todos quanto este edital virem que
se acham neste Cartório paraProtesto os Túulos con-
tra:

'

NMYMAGAZINE LTDA - Rua: Pe. Alberto Jacob nq
55 -NESTA

-

�

KAKIMbDAS - Rua: Reinaldo Rau 72 - NESTA
NORBERTO lNACIO GUIWW - Etr. Rio da Luz
S/N!-NESTA

'

'MAURICIO FE:RREIRA - Rua: Frederico Reimer ,n'!
35-NESTA

E, como os ditos devedores MO foram encontra-
'

dos ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz
por intêrmédio do presente edital, para 'que os mes-'
mos compareçam neste Cartório na Rua: Arthur Mitl-'
ler n'! 78, no prazo da Lei, afim de liquidar o seu dé
bito, ou então dar razãoporque o não faz, sob a pena
'de serem os referidos protestados na forma dá Lei,
etc.

'

'

Jaraguâ do Sul, 04 demarço de 199.i. >-

ÁUREA MÜUER GRUBlJA - Tabeliã e Oficial de
Protesto de T(tulos. ,

.

PREFEITURA MUNICIPAL D� MAS8ARANDUBA

NCz$

CORREIO_
II>�. � <>, 'V' «>,

CHALÉ.�
!J!a!ÇEI

.. I

Rua Reinoldo Raü, 61 - Fones: 7�-1390 e 72.1500
Jaraguá do Sul - SC- CRECI 643-J

Imobiliária e
Representações Uda

CHALt'- IIIOBILIAÁIA - ALUGA

TEMOS PARA LOCAÇÃO: APARTAMENTOS· CASAS· TELEFONES;

CHAL� - IMOBILIARIA - YENDE

APTO. - 02 0'05,+ dep. emp. Edlf. Menegotl�
APTO. - 03 aios, Edif. Manne!!, Av. MaI._DàodOlo:
APTO. - SOBRADO: 01 Sulll! + 02 aios, José Enmendolfer:
CASA - MISTA: cl46m2� ler. 450m2• Rua: Ardulno Pradl:
CASA - MISTA: c/150m2• ler. 395m2• Rua: Helmulh Hansen:
CASA,- MISTA: ê/130m2• ler. 1.082m2• BR-280, Gu!lramlrlm;
'CASA - ALVENARIA: c/80m2• ler. 450m2• Rua: Domingos Rosa;
CASA - ALVENARIA: c/100m2• ler. 378m2, Rua: Marcelo Barbl;
CASA - ALVENARIA: c/92m2• ter, 465m2• Rua: João Francener;
CASA -ALVENARIA: c/105m2• ler. 510m". Rua: Domingos Rosa;
CASA - ALVENARIA: c/120m2• ler. 479'm2• Rua: Carlos NIeis;
CASA - ALVENARIA: c/142m2• ler. 450m2• Rua: Pe. Mlrandlnha;
CASA-ALVENARIA: ,c/l0Ilm2.ler. 402m.2• Rua: JoloW. Junior;
CASA - ALVENARIA: c/190m2• ler. 342m2• Lai. 25 de Julho; Enl. + FI.
CASA - ALVENARIA: 'c/150m2• ler. 314m�. Rua: Felipe Frenzel;
CASA -ALVENARIA: c/�40m2. ler. 438m2• Rua: Joio Planlschek;
CASA - ALVENARIA: c/136m2• ler. 450m2• Rua: Ana ,Kiirten, V. Nova;
SiTIO - c/ Área de 60.000,OOm2• Próximo da Ceval;
CHACAÀÁ - c/Área de 152.400,OOm2: Rio Molha, 02 casas de alv.,;
SALA - COMERCIAL: Av. Mal. Deodoro, c/Área,de 84m2, (Klla Pio);

,

SALA � COMERCIAL: Rua: João PlcolI, c/Área de 114m2• (Esp. Ouro);
TERRENO - COMERC,IAL: Av. Mal. Deodoro, c/800m2
TERRENO - COMERCIAL: Rua: José Teodoro Rlbillro, c/l.000m2: '

:TERRENO - COMERCIAL: BR.280, ,Nereu Ramos, cl Área de 2.50om":
TERRENO - RESIDENCIAL: Rua: José Marangonl, Vila Nova, c/625m2:
TERRENO - RESIDENCIAL: Rua:, Frederico Curl A. Vazei, c/615m":
TERRENO - RESIDENCIAL: Cei. Procópio Gomes de Oliveira, c/420nf.
TE;RRENO - RESIDENCIAL: Ruàl Albano Fachlril, c/ Área de 645m2:
TELEFONE; - RESIDENCIAL· COMERCIAL.:

,

EMPREENDIMENTOS
IMOBIUARIOS

MARCATTO LTDA.
Av. Mal. Deodoro, 1.189 - Fone 72·11•• 72·'4"
Jaraguá doSul- SC - CBECJ QI3.

RELAÇÃO DOS IMÓVEIS À, VBNDA

�nhaMorarcom Classe,

,Segurança e Privacidade.

A Empreendimentos Imobiliários Marcatto ltda.,
lança o CONDOMíNIO DAS AZALÉIAS, o primeiro con
domínio fechado horizontal de Jaraguá do Sul, oferecendo
opção moderna de bem morar.

'

RECEITA

BALANCt:TE FINANCEIRO - JANEIRO".
DESPESA 'NCz$

Despesa .Orçamentärla

689.257,54 Despesas Correntes
10.165.657,56 Despesas de Custeio

-:- Tranferências 'tolTentes '

Recei ta Orçamentária
Receitas Correntes
Receita Trtbutäeia
Receita Patrimonial
Receita Ind. Transf.
Receita Serviços
Transfer. Correntes
Outras Rec, Diversas

'

11.771.338,88
1.105.575,42

-:-

IIM45.257.19
�87.111,10(

Investimentos
Inversões Financeiras

167.733,00 Transfer. Capital
Receitas deCapital '

Operações de Crédito
Alienação de Bens
Transf, Capital

Receita Extra Orçam,
Restos a Pagar
Depôs, Viv,'Origens
Despesas Emp. fagàr

�aldos Anteriores
Caixa
BaJ1cos e Correspondo -

BancQs c/vinculada

5.454�704,56

_
Despesas de Capital

302.792,64 '

-:-

138.178,12.
-:-

Despesa Extra Orçamento

Restos a Pagar
....::- Depósito Di,v. Origens

412.821,90 Despesa Emp. a Pagar
1.809.�9,05

470.376,85
38.151,60'

-:.,.

Saldos atuais

282,78, Caixa , ,

'

\ 188.181,35 Bancos e Correspondentes
40.572.418,39Bancos c/Vinculada ' ,

642,78
7.684.925,00
57.881.293,13

Jaragud do Sill. 09/03 a 15/0311991.

/

Total •.... ; ...• ; •.•••.•• 79.393.274,42Total • �
� • �' 79.393.274,42

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Juventus prontopara disputa
da .la, divisão dOI futebol/Se

" '.
.

'"
'

,

)

Jaraguá do Sul - A

equipe do Grêmio Esportivo Ju

ventus inicia neste d!a 17 (do
mingo), contra O Herc/1io Luz,
a tão sonhada disputa da raça
Governador do Estado, que vai

reunir os melhores-clubes do fu-'
tebol catarinense. E o tricolor

não vai ficar atrás nesta compe-
, tição.

"Como vinhamos afir-

mando, seguramente vamos co

locar o time entre os quatro me

lhores de Santa Catarina, até

pela disposição e entusiasmo
dos jogadores e, fundamental
mente, pela competência da

comissão técnicà", reforçou o

diretor de Futebol, Angelo Mar-

gutte.
.

,

E os últimos compromis
sos do Juventus, em amistosos
contltmem essa expectativa:
contra o JOinville, o clube trei

nado por Zé Carlos só não che

gou à vitória por descuido dojo
gador Dunga, que perdeu eben
ce de desempatar a partida (1 x
1), pouco antes do final do jogo. '

No dia 2 deste mês, foi a vez do

Araranguá levar um verdadeiro
"banho de bola" dentro oe seu

próprio estádio, Grêmio' da ,

Fronteira. Jogando com 10 eile-

tas durante grande parte do se

gundo tempo, o Juventus apli
cou 1 x o.

Para COnfirmar a fase po
sitiva, a direção do clube contra
tou nesta semana o reforço na

lateral direita, Djavan, vindo da

Paraíba, para ocupar a vaga \

deixada pelo execetente Rob
son' - dispensa por problemas
particulares do jogador.' A/ém (

disso, es·tá confirmada a 'vinda
do volante A/tivo, do At/ético Mi
neiro. Deta/he importante: a di

reção do tricolor pagou os sess

novos ioqeäores no diaB.,

Filial da CASAN ganha veículo em Guaramirim
Guaramirim - A fi

�al-p6lo -da Companhia de

Aguas e Saneamento (CA
SAN), do município - que
atende ainda aos municípios
de Massaranduba, Schroeder
e Corupä -, recebeu na ma

nhã do dia 5 um autom6vel
Chevy Pick-Up, que deve

. agilizar ainda mais os servi
ços que vêm sendo realiza
dos pela Comparihia, que
atende a 1.637 residências -

com um total de 43.686 me
tros de rede de abastecimen- '

to de água.
,

Neste 'ano, a filial de
Guaramirim já recebeu
1.600 metros de tubo PVC

(de 60 mm) e prossegue a

implantação da rede de água
na Rua Lauro Zimmermann
e na SC-413 � via Massa
randuba -, da entrada do

Polícia registra maisde
mil ocorrências em,90'
Jaraguá do Sul -"

o delegado regional de
Polícia, Adhemar Grubba,

'

divulgou na semana pas
-sada todo o movimento de

correspondências, regis-
tros e apreensões de ar

mas e munições, emissão
da cédulas de Identidade,
atestados, Carteiras Na
cionais de : Habilatação,
emplacamento de veícu
los, além do número de
ocorrências registradas
durante o ano de 1990. A
DRP forneceu, por exem
plo, 171 Alvarás de Li
cença a Jogos e Diversões
- 15 multas de jogos di
versos foram registradas.

A Delegacia de
Polícia ainda registrou
215 armas de caça, e 80
de armas de defesa" pes
soal. Para compra de ar

mas, as licenças chegaram
a 284, enquanto para
aquisição de munições os

comissários liberaram 5 18
licenças. Outros 95 novos

,

portes de armas foram li
cenciados. A DRP'

.também expediu 5.282
Carteiras de Identidade,
155 atestados, de conduta
e 3,3 atestados, de pobre
za. Nada menos de 2.283
Carteiras de habilitação
foram. liberádas ou reno

vadas e 34.252 veículos -

L022 novos - foram em-'
placados e licenciados.

A nível de ocorrên
cias, o movimento das de
.legacias da região da 19!!'
DRP foi intenso. Em Ja

raguä do Sul, a comarca

registrou 3.218, ocorrên
cias policiais e instaurou
369 inquéritos pará apu
rar os casos. Em Guara
� houve 390
ocorrências, enquanto em

Schroeder o movimento
foi de 241 ocorrências -

,com apenas 11, instau
rações de inquérito poli
cial. Corupá teve uin mo-

'

vimento de 350 ocorrên
cias, ao tempo em que
Massaranduba obteve 113
ocorrências - 31. inquéri
tos policiais foram instau
rados no município.

J",.agll4 do Sul, 09/03 a15/031l991.

'bairro Ilha da Figueira (divi
sa com Jaraguá do SUl)" até
o Bar do Tomelin. A filial é
chefiada por lrvando Luiz
Zomer.

CORREIO-
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Canoagem movimenta a região
�

Jaraguä do Sul - Caiaques, bateiras e até uma

prova de Ciclismo vão movimentar o Bairro Santa Luzia
e João Pessoa, neste domingo, cOlJ1 a largada da I!!
Grande Festa do Remador, um evento promovido pelo,
Clube de Canoagem Kentcky e da Lanchonete João
Pessoa. A largada das baterias está prevista para às 9
horas, sob a Ponte da Trindade, em Santa Luzia, e o

percurso de �5 quilômetros será feito também pelos pi
lotos dos caiaques, que iniciam a disputa às 14 horas,
também com destino à chegada, na propriedade do se

nhor Nivaldo Vogel, no Bairro João Pessoa.
O Kentucky e a Lanchonete João Pessoa estarão

oferecendo troféus para os três primeiros colocados"
além de medalhas parao 42,52 e 62,colocados na com

petição. A prova de Ciclismo está prevista para largar às
lOh30min em um percurso de 12 quilômetros. O Clube
(lp. rl'nn;:J!?;em Kentucky aproveita a I!! Grande Festa do
Remador também para festejar o fechamento do patrocí
nio, novamente- com a Darpe Malhas, que lhe abre gran
des perspectivas de começar a construção da futura sede
da entidade, neste ano.

"

"
.

Paraquedismo do :Vale

dá espetáculo no PR
JaragllládoSul- Dois repre-

, sentantes do par.aquedismo doYale do
latapocu estiveram presentes ao show
de paraquedistas, que aconteceu dias
2 e 3, em Ponta Grossa, TU) Paraná. O
Cabo da 3� Companhia do Oitavo Ba
talhão da Policia Militar, Tarcisio Fls
eher, e Osnildo Bartel Junior, ambos
vincuiados ao Clube Vento Sülde pa
raquedisnw, de Blumenau, viajaram
com as despesas completamente cus'
teadas pelos seus dois patrocinadores:
Darpe e Dalcelis, respectivamente.
Mais de 200 paraquedistas de todo o

Brasil e até do exterior confirmaram
presença nas provas, no Aeroclube-de
Ponta Grossa.

,

O PM Tarcisio faz questão de

ressaltar a importância do patrocinio
conseguido junto a direção (Jas Ma
lhas Darpe, "Já que o paraquedismo
é um esporte bastante caro". Somente
para treinar wna vez por semana,
Tarcisio gasta cerca de Cr$ 20mil, em
avião. Somado 'a isso, ele acaba de
adquirir os equipamentos necessários

, ao' esporte - de Nova Jersey, EUA,
que deve chegar em trêsmeses - ao

preço de US$ 3.450 dôlares - ou Cr$
800 mil. Paraquedas principal, reser
va, ôculos, capacetes, macacões, além
de direito a quatro saltos por semana
fazempane do acordopublicitáriofei
to entre Tarcisio e a, empresa. "Um
apoio muito importante, principal-

, mente em época de crise", conclui.

II \

I-O Comandante da 3:! Companhia de Polícia Militar, encarregado do Policiamento de Trânsito .. divulga a

relação dos veículos notificados por infração de trânsito, referente ao mês de FEVEREIRO/91.
,

VEICULOS NOTIFICADOS NO GRUPO I '

JS-0041 - FM-050* - JU"413* :.. EU-945* - lS-1130 - lZ-2091 - UY -2144 - BS-2208 -lZ-'2471- DF-2898-
lZ-3661 - lS-4104 - lZ-9278 - JU-9573.

'

VEíCULOS �OTIFIC:ADOS NO GRlJ,PO II
•

HW-189* -120-214* -lK-0227 - lK-0473":' EU-505* -lK-0960 -'GN-1459 -lZ-1774- GN-2065 -lS-2472-
- lZ-3108 - lU-3,738 - lZ-3942 - lK-4433 - lK-5316 - El-5433'- JZ-6006 - lK-8478 -JS-8603 -QSr8,822-
lS-9143 :"JSc9595 - TU-9744"

'

VEíCULOS NOTIFICADOS NO GRUPO III
'

lS-0022 - TN-0081 - EU.084* -JU-OI09 -'-lK-0112 -lZ-0140 - lL-0159 - FM-190* - QS-0280-'RD-4oo*
lS-444* - HU-483* -,EU-525* - lK-052i- HX:593* -11<-723* - EU-728* -lZ-0742 -JK-0805 - EU-809*
GN-0990 - JK-I050 - UF-1152 - LV -1201 -lS-1313 -JU-1337 - QS-1610 -CO-1833 -JU-1848 - FH-1971 -

J'Z-2181 - lK-2446 - QS-3435 - lZ-3661 - JU-3667 - SW-4067 - JU-4130 � GN-4252 -JK"4525 -lS-49OO
lU-5055 - JU-6024 - XZc6198 - JU-7336 - lZ-7620 - JS-7743 - lK-7860 - lZ-7957 - TP-8277 - lK-8986-
JU-8998 - JK-9198 - AAL-2621 -JU-6060.
VEíCVLOS NOTIFJÇADOS NO GRUPO IV '

./
FM-ool * - EJ-8652 - MN.-039* - EU-042* - MN-043* .,. EU-047* - BP-0049 - VW-060* - QS-0069-
TN-0081 -'EU-084* - MS-093*- FM-126* - EU-144* - EU,i155* - VW-0158 - GN-170* - FM-208*
lZ-222* - DF-0238 - HW-254* - BS-0263 - lK-297* - MS-329* - HX-350* - EC-356* - EU-381'1' -

HU-436* - FM-443* - FM-468*',:" IN-472* - FM-'510* - HX-522* - DF-547* - EU-590* - lZ-592* -

HW-594* - HW-6oo* - HU-603* - lS;605* - HX-607* '- ElJ-625* - FM-659* - FM-677* - GN-0707 -

HX-7JI* � FM-714* .:. HXc7l4* - F.M-717* - HW-718* -, EU-732* - FM-_749* - EU-756* - EU-763*
FM-769* - HW-789* --IP-0795 - EU-808* - lU-0809 - HW-901* - EU-910* - JU-910* - CO-929*
HU-961* - MK-970* - FM-992* - DL-1517 - QS-)767 - CO-1833 - AAZ-1692 - CO-Í950 - JK-2095-
QS-2292 - lK-2918 -.JZ-2999 - JK-:nOI .; QS-3600 - JZ-3757 - 1�-382* - JK-4363 - JK-4542 - JU-4545-
BS,-4749 - JF,4981 � lU-5184 - lZ-5511 - lU-5555 - JW-5994 - JK�6760 - JK"6770 - JS-6810 - JU�7392-
lZ-7575 - JU-8,154:" JZ-8229 - lZ-8358 - lK-8580 - JK-8910 - RZ-8990 - EL-9085 - JK-9077 - JZ-9367 -

JK-9557 -JS-9897.' ,

VEíCULOS NOTIFICADOS EM MAIS DE UM GRUPO
EU-047* - VW-060* - H.U-lll* - MS-116* - FM-121* - HX-125* - HU-161* � FM-165* - JK-233'!'
FM-254* - FM-317* - EU-330* - JZ-455* - FM-523* - FM-570* - EU-578* - HW-600* - FM-625*":
HX-642* - ElJ-818* - EU-872*- JK-933* -lZ-3417..;. JK-3860-JZ-7747 -JZ-9637.

2- A multa será aplicada em dobro, quando houver reincidência na mesma infração e no mesmo grupo, con-
'forme Art. 194doR.C.N.T..' ,'"

3 - As multas sucedidas �e as�ríscos pertencem àmotocicletas e motonetas.

"

ESTADO DE SANTA CATARINA
PQLíCIA MILITAR'

82�. P. M. -3� C. P. M.

II

II

I'

SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA
Cap PM Cnt da' 3!/82 BPM

I'

II

'II
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ANOT�ÇÕES
, 'Preocupação rrumifestmla

por ecologistas durante a primeira
avaliação prlblica doPrograma de
Recuperação da Bacia do Itapocu:
o novo Governo Vüson Kleinübing
pode fechar todos osPostosAvan
çados de Controle Ambiental, que
o governo ainda mantém - em

precârias condições estruturais -

em alguns numicfpios catarinen
ses, Essa atitude colocaria abaixo
todas as previsões otimistas
quanto â despoluição de OOSSO

Vale do Itapocu, O meio ambiente
deve estar acima dos interesses
partidârios, Bem actma.i,

.

-.-.-.-.-.-

Ati porque o Programa de
Recuperação do Itapocu vaimuao
bem obrigado. Em apenas cinco
meses a carga poluidora 00 Rio jd
deve ter sido reduzida em 40% e as

: perspectivas I de que chegue a

pelo menos 80% ati setembro du
pr6ximo aoo,

-.-.-.- .... -

A utilização de passeios
(calçadas) por ciclistas, principal
mente crianças, que colocam em

risco a integridade dos pedestres,
foi um dos assuntos debatidos pe
los vereadores de Jaraguâ do Sul
na sessão do dia 4. A/miro Farias,
Ramos de Carvalho, Célio Eise
nhut, MarüseMarquardt-e opresi
dente Heins Râeder participaram
do debate, fazendo apartes. Rue
der, observou, inclusive, que hâ
algum tempo, ele prôprio, foi vfti
ma de um atropelamento quando
transitava por Uma calçado do
centro da cidade.

-.- .... - ..... -

Ainda '00 "palavra livre",
ReM Schwarz (PDS) e Celio Eise
nhut criticaram a altura de algu
mas lombadas da cidade, alertan
do também que a sinalização des
-ses. redutores de velocidade preci
sam ser melhor. Jod Ramos de
Carvalho pediu providências do
governomunicipalparo a constru
ção de pontilhões em Ribeirão
Grande do Norte. Reno Schwarz
criticou, posteriormente, o gover-
00 do Estado, que não paga em

dia os salários do funcionalismo
público. Balduino Raulino apar
teou lembrando que o ex-gover
nador Esperidião Amin praticou a

mesma politica, retendo 60% dos
saiârios dos servidores.

-.-.-.-.-.- .

COMUNICADo'
,

DO MINISTÉRIO YEDE
RAL DA JUSTIÇA DA REPÚBLI
CA FEDERAL DAALEMANHA

,O MirJistlrio Federal da
Justiçafaz saber o seguime:

De acordo com a Lei sobre (

a regulamentação das Questões
Patrimoniàis em Aberto, que en

trou em vigor com o Tratado sobre
a Unificação Alemã, pessoas jfsi
cas e jutfdicas civis que tenham si
do perseguidas por razões raciais,

. pólltiCas, religiosas ou ideológicas
entre 30 de janeiro de 1933 e 8 de.
maio de 1945 e que por tais razões
tenham perdido patrimônio exis
tente 00 territ6rio da antiga RDA,
por alienação compulsôria, desa
propriação ou uma outra forma
qualquer, poderão reaver tais pa
trimônios; A pretensão a tais di
reitos deverâ ser ,argüida, forlm,atê Bl de 1IIDrço de 199 •

No caso de decurso do
praza-poderão haver perdas de
direims,

,

'Maiores informações:
C6nsul Honorärio da Re

pública Federal daAlemanha
Rua Princesa Isabel 238,

sala 716, telefone (0474) 33-8679
- 89200 - JoinviOe - SC.

....... -.-.-.-

A Câmara também apro
vou, dia 4 projeto de lei que per
mitem o executivo a doar uma '

ârea de terras em Itapocuzinho
para a Companhia Municipal de
Habitação (Cobaias) destinada à
construção de casas populares.,
Outro projeto aprovado concedi!
autorizaçãopara amunicipalidade
adquirir, do Badesc, uma ârea de
terras 00 bairro Ilha da Figueira,
que no futuro, poderá também ser

utilizado paro programas de ha
bitação da Cohajas, Os vereado
res de Jaraguâ do Sul autoriza
ram, também, que a -prefeirura
fome contrato de comodato com a

Secretaria de Estado de Cultura e

Esporte, tendo como objeto o Gi
nâsio de Esportes Arthur Muller,
que càm isso, passa a seradminis
,tradopelo municfpio.

-.- .... -.--.-

Ati o final deste mês a

Prefeitura de Schroeder deve
concluir entregar à, população a

Escola Professora Elisa Clâudio de
Aguiar, que tem uma área de 310
metros quadrados e custou Cr$ 13
milhões -:- é bom ressaltar que a esl,
cola é de respo�abilidade da. Es-

.

tado. O prefeito Ademar Piske
Pnblm concluiu a reforma na Es
cola José de Alencar, onde foi co
locada nova cobertura,

Através da iniciativa da
funcionária da Caixa Econômica
Federal de Jaraguâ do Sul, Mari-

,

MS Ronchi Ersching, e suas cole
gas, iniciou ontem durante o "Dia
Internacional da Mulher", uma

Exposição do grupo feminino da
Associação Jaraguaense de Artis
tas Plásticos (AJAP), 00 salão da'
CEF. A exposição prossegue até o

dia 15 =das IOh ãs 15 horas=on
de estão apresentando os: traba
lhos as artistas Maria Helena Fel
dens, Mârmara Gonçalves, Mari"
na Lueders, Margirt Souza, Marli
Peixoto, C/arise Moritz, Marisa
Kaufmann, Valfür da Rocha, Ruti»
nei Borgmann, Janice Breithaupt,
Denise Zimmermann da, Silva,
Maria Lecir Bona, Maria do Car
mo Lacerda Jahnke, Rosita Fach e

Vera Triches,

Eqaipame."" para Escrit6rio Ltda.
T.do para sea escrit6rio

Completa linha de suprimentos
, para computadores.,

I 'Fone:: (0473) 72-1492 e 72-3868
Jaraguá do Sul - SC
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Comissões da 3a. feira'de
Guaramirim têm nova reuníã
\

.

Guaramirim - A Co
missão Organizadora da 32
Feira Agroindustrial e Pe
cuäria de Guramirim, que
acontece de 23 de agosto a

12 de setembro deste ano, no

Parque Municipal de Expo
sição "Manoel, Perfeito de

Aguiar", voltou a se reunir
na semana passada, espe
cialmente para traçar um

Plano de Divulgação do
Evento, responsável pela
mobilização 'de milhares de
,pessoas do Vale do Itapocu,
e qui expõe publicamente
toda a força do município de

r

SESI.

I

Jaraguã do Sul - A' Aca
demia de Ginástica e Musculação do
SESI mantém abertas suas ins
crições para estas duas modalidades
esportivas e os professores Jorge
Luís de Souza e Clarice Kuhn de
-Souza intensificam as aulas com os

.
seus mais de 170 alunos. Os cursos
estão sendo ministrados de segunda
a sexta-feira, das-17h às 21 horas,
com divisão em quatro turmas de
Ginástica e nada inenos de 18 tur
mas de Musculação.

Jorge, inclusive, deve no

vamente reequipar sua Academia, a
partir de maio, com aquisição de
novos m'odernos equipamentos im
portados dos Estados Unidos, Inde
pendente disso, a Academia já conta
com 21 aparelhos sofisticados para
a Musculação. Recado importante
aos leitores do Correio do Povo: a
Academia definiu uma promoção

"
.

Guaramirim. /
Todas as comissões da

Feira já estão trabalhando
intensamente; ficando assim
constituídas: Comissão de
Alimentos e· Bebidas, sob
responsabilidade do prefeito
Antônio, Carlos Zimmer
mann (também escolhido o

Presidente da Comissão Or
ganizadora); Comissão de
Propaganda e Publicidade, a
cargo do vice-prefeito Fran
cisco Schork (também Coor
denador da Feira); de Con
trole do Centro de Expo
sições, Silvio', Finardi; Co
missão de Recepção, Imelde

Testoni; Comissão de Ven
cias "de Box Internos, com
Domênico Weber; Vendas
de box externos, Altair We
ber; Comissão de Lanches e

Similares, Osvâldo de Al
meida; Coordenação Agríco-.
.la, Lauro Froelich; Coorde
.nação Financeira, a cargo do
presidente da ACIAG� Rei
naldo Richter; Comissão de
Eventos Paralelos, Reinaldo
Safanelli; e Comissão de
Trânsito e Segurança, a car

go .do delegado Alcivandro
Espezim e do sargento Ed
son.

-

CORREIO_
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,-

especial aos candidatos a uma vaga
nos cursos, que podem se inscrever
sem o pagamento do valor damatrí-

cuIa (Cr$ 2.500,00), mediante a

apresentação do recorte desta maté
ria.

-,
.'
- J

.
'

�.
"

A gora você não precisa mais
perder tempo preparando suas

refeições.
Basta passar na seção de rotisserie do

.

novo supermercado Breithaupt e esco

lher sua comida preferida.
Oferecemos um cardápio variado de
carnes, pratos quentes, saladas e sobre
mesas, tudo', preparado dentro do mais
rigoroso controle de qualidade e higiêne.
Para suá maior comodidade embalamos
sua refeição em bandejas de alunúnio
descartãveís que conservam a tempera
tura e o sabor do alimento por mais
tempo,

Horkio de Atendimento:
• Segunda à sábado daS 10 hPI3S às l3h30min.

s...
SUPERMERCADO BREITHAUPT
RUA WALTER MARQUARDT, 2:?5

,/

Aceltl[Unos encomenda de refelç6es:
lJp 7�-3800, I1Imal 313 (Marcos ou Jaime)

Jaraguá do Sul, 09/03 a 15/(Lu991.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




